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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 
LUND KOMMUNE 
 

Innledning 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, § 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for 
forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Planen 
skal vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget legger opp til at planen rulleres etter 2 
år med rapportering til kommunestyret. 
 
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest 
mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha planen til 
løpende vurdering og gi tilbakemelding til kommunestyret dersom det oppstår forhold 
som gjør dette nødvendig. 
 
 

Fremgangsmåte 
Plan for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av virksomheten i Lund 
kommune ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Overordnet analyse er utarbeidet 
av kommunens revisor, og er et vedlegg til planen. 
 
Formålet er å bidra til at Lund kommune driver sin virksomhet etter gjeldende lover og 
bestemmelser og oppnår de målsettingene som kommunen har satt for sin virksomhet i 
vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og øvrige politiske vedtak.   
 
Kommunens virksomhet er i stadig endring. Organisasjonsmessige forhold og eksterne 
betingelser knyttet til økonomi, statlige føringer og krav m.m. vil variere i løpet av noen 
år. Disse variasjonene kan ha innvirkning på hvilke områder der det er mest 
hensiktsmessig å sette inn ressurser til forvaltningsrevisjon. Denne planen er derfor 
utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-årsperode, men med en 
gjennomgang etter 2 år for mulig rullering..  
 
Prosjektene som trekkes frem her er imidlertid flere enn det som er realistisk å 
gjennomføre i løpet av perioden. Prioriteringsrekkefølgen for områdene er førende for 
kontrollutvalgets bestillinger av de enkelte prosjekter, men med mulighet til å foreta 
endringer dersom det skulle være hensiktsmessig. Kommunestyret delegerer til 
kontrollutvalget å foreta nødvendige og begrunnede endringer fra prioriteringene i 
planen. Det er av budsjettmessige grunner ikke realistisk å få gjennomført mer enn 4-5  
prosjekter i denne planperioden. 
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Kommunale foretak 
Kommunale foretak er en del av kommunen, og er derfor underlagt forvaltnings-
revisjon etter samme regler som den øvrige kommunale forvaltningen. Lund 
kommune har pr. dato ingen kommunale foretak 
 
Kommunalt heleide selskaper 
Gjennomføring av en avgrenset forvaltningsrevisjon i kommunalt heleide 
selskaper er et valgfritt alternativ dersom selskapet (IKS eller AS) er heleid av 
kommunene, jfr. Kommunelovens § 80. Dette kan være aktuelt dersom funn fra 
obligatorisk eierskapskontroll eller andre tips, politiske vedtak eller føringer 
viser at det er forhold som kontrollutvalget mener bør bli nærmere undersøkt. 
Det vises til egen Plan for selskapskontroll. 
 
 

Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2012-
2015: 
Generelt 
Omfanget av forvaltningsrevisjon er avhengig av identifisert behov og de 
ressurser som stilles til rådighet for oppgaven.  
Kontrollutvalget har med bakgrunn i det som er nevnt over vurdert nedenfor-  
stående områder/tema som prioritert for forvaltningsrevisjon i 2012-2015. 
Forslag til problemstillinger er ikke uttømmende og hvert tema vil bli nærmere 
utdypet og avgrenset i dialog med revisor i forbindelse med endelig bestilling. 
 

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon 
 

1. Vedlikehold – sikre forvaltningen av kommunens realkapital (bygg) og angi 
konsekvenser for kommuneøkonomien og brukerne av utsatt vedlikehold. 
 

2. IKT – herunder dataopplæring i skolen. Måloppnåing. Hva skyldes 
manglende hjemmesider for barnehagene,, datakrasj på skolene, 
manglende dataopplæring i skolen, maskiner som er ute av drift, feil og 
mangler på kommunens hjemmeside/manglende oppdateringer. Utnyttes de 
mulighetene som finnes, hva er evt. grunn til at de ikke gjør det? 

 
3. Økonomistyring -. Herunder oversikt over økonomiske utsikter, 

periodisering av budsjetter, internfakturering 
 

4. Målstyring – i hvilken grad benyttes dette og hvilke resultater har 
man/kan man få? Settes mål og nå disse målene? 
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PROSJEKTER SOM ER VURDERT, MEN IKKE PRIORITERT 
 
Kontrollutvalget har mottatt disse innspillene, som ut fra den overordna analysen 
og kontrollutvalgets øvrige vurderinger ikke er prioritert. Temaer fra denne 
lista kan likevel bli tatt inn i vedtatte bestillinger dersom det passer/lar seg 
gjennomføre: 
 
Tjenestetilbudet i kommunen. Brukertilfredshet/brukerundersøkelser. Bør det 
gjennomføres innbyggerundersøkelser for å få et bedre grunnlag for 
tilbakemeldinger? Omdømme, Første møtet med kommunen er viktig. 
Brukerundersøkelser/kursing 
 
Kommunale arkiver. Tilgjengelighet for innbyggerne, bevaring og oppbevaring. 
Mangler i arkivene kan gå ut over innbyggernes rettigheter 
 
Helse og omsorg – styring. Se om det er behov for å utvide den nylig framlagte 
rapporten med nye problemstillinger 
 
NAV: Service fra etaten. Hvordan oppfattes organisasjonen utad av 
innbyggerne? 
 
Internkontrollen i Lund kommune. Prioriteres dette høyt nok – har man orden i 
eget hus? 
 
Gjennomføring av politiske vedtak 
 
Budsjettavvik innen helse og omsorg – spesielt når det gjelder lønn og 
budsjettering av lønn.  Hvilke rutiner legges til grunn/hvordan kvalitetssikrer 
man grunnlagsinformasjonen som ligger bak budsjettering? Utbetaling av 
lønnsmidler, er signalene til politikerne gode nok for å få til realistiske 
budsjetter?  Underbudsjettering på lønn? Oppfølging av tidligere rapport. 
 
Barnehageutgiftene (jfr.KOSTRA) høye i Lund sammenlignet med andre. Hva 
skyldes dette? 
 
Beredskap: 
Har kommunen gode nok beredskapsplaner?  
Er planene godt kjent i organisasjonen, slik at alle kjenner sin rolle i en eventuell 
krisesituasjon? Blir den oppdatert jevnlig og holdes jevnlige beredskapsøvelser? 
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Lund kommune som arbeidsgiver. Oppfølging av tidligere rapport. 
Medarbeiderundersøkelse. Ansatte i forhold til sammenlignbare kommuner. 
Rekruttering, spesielt fagfolk. Kommunen som arbeidsgiver. Deltidsproblematikk, 
iUtnytting av tilgjengelige ressurser, Evt. konsekvenser av ikke å ha 
personalsjef. Har man stadig fokus på sykefraværet, og hvilke tiltak settes i 
verk? 
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RAPPORTERING OM GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON 
 

I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til 
kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon i form av en 
utarbeidet rapport. Videre er kontrollutvalget pålagt å rapportere tilsvarende til 
kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og 
hvordan denne rapporteringen skal foregå er det opp til kontrollutvalget å finne form og 
frekvens for dette. I tråd med tidligere praksis videreføres en fortløpende 
rapportering til kommunestyret etter hvert gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 
 

Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal etter gjennomført forvaltningsrevisjon påse at kommunestyrets 
vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.1. av 
administrasjonen. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets 
mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 
 
Rapportering til kommunestyret om oppfølging av forvaltningsrevisjon vil skje gjennom 
oversending av enkeltsaker til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg til planen:  
Overordnet analyse av Lund kommune 

 
  
 
 

                                                 
1 Forskrift om kontrollutvalg § 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 
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